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Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för Skeppsviks gemensamma 

anläggningars samfällighetsförening 
                                                                           
Lördagen den 11 maj 2019 i Brukslokalen, Nävekvarn. 

Närvarande: 62 medlemmar 

 

1.  Mötets öppnande  

Föreningens ordförande Lena Linder hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.  

 

2.  Fråga om behörig utlysning och godkännande av dagordning 

Mötet ansågs vara behörigt utlyst och dagordningen godkändes.  

 

3. Val av ordförande för mötet 

Till ordförande för mötet valdes Staffan Teste. 

 

4.  Val av sekreterare för mötet 

Till sekreterare för mötet valdes sittande Christina Renman. 

 

5.  Val av två personer för justering av protokollet, tillika rösträknare 

Till justeringspersoner/rösträknare valdes Bengt Arne Olsson och Siw Dreber. 

 

6. Verksamhetsberättelse för det gångna året  
Lena Linder visade en skiss över vatten- och avloppsledningsnätet i området. VA-nätet består idag av två st 

gemensamhetsanläggningar ga:4 och ga:5. I Skeppsviks gemensamma anläggningars samfällighetsförening 

ingår idag ga:5 och i Skeppsviks samfällighetsförening ingår idag ga:4.  Genom ett fusionsavtal med 

Skeppsviks samfällighetsförening, se punkt 14 nedan, kommer anläggningarna att ingå i en och samma 

samfällighet.  

Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen. 

 

7. Årsredovisning 2018 

Årsmötet beslutade att årsredovisningen behandlas vid årsstämman för Skeppsviks samfällighetsförening 

då ekonomin är gemensam för båda samfälligheterna. 

 

8. Revisionsberättelse och frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 

Revisionsberättelsen föredrogs av revisor Lena Uhlin. 

Årsmötet godkände revisionsberättelsen samt beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna 

verksamhetsåret. 

  

9. Beslut om arvode till nästkommande års styrelse och revisorer 

Inga egna arvoden utan ingår i motsvarande dokument för Skeppsviks samfällighetsförening. 

Årsmötet beslutade enligt ovanstående. 

  

10. Granskning av styrelsens förslag till inkomst och utgiftsstat och debiteringslängd 

Ingår i motsvarande dokument för Skeppsviks samfällighetsförening. 

Årsmötet beslutade enligt ovanstående. 

 

11. Val av styrelseledamöter och suppleanter 

Leif Casemyr, sammankallande i valberedningen, presenterade valberedningens förslag och årsmötet valde 

följande personer: 

 

Christina Renman ledamot, omval 2 år t o m 2021 

Anita Eriksson ledamot, nyval 2år t o m 2021 

Staffan Teste  suppleant, omval 1 år t o m 2020 

Gunbritt Olsson suppleant, nyval 1 år t o m 2020 
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Kvarstående i styrelsen   

Lena Linder  ordförande  t o m 2020 

Bengt Öberg  ledamot  t o m 2020 

Christer Olsén ledamot  t o m 2020 

 

 

12. Val av revisorer och revisorssuppleanter 

Leif Casemyr presenterade valberedningens förslag och årsmötet valde följande personer: 

 

Lena Uhlin  revisor, omval 2 år t o m 2021 

Björn Johansson suppleant, omval 1 år t o m 2020 

Lars Olsson  suppleant, omval 1 år t o m 2020 

 

Kvarstående revisor 

Lennart Hallberg revisor  t o m 2020 

 

 

13. Val av valberedning 

Årsmötet valde  

 

Leif Casemyr sammank, omval 1 år t o m 2020 

Jonas Yngwe  omval 1 år  t o m 2020 

Gunnar Borg  nyval 1 år  t o m 2020 

 

14. Proposition 
En proposition har varit utskickad, tillsammans med kallelsen, med redogörelse för bakgrunden till förslag 

om fusion med Skeppsviks samfällighetsförening. 

Årsmötet beslutade enhälligt 

att godkänna bifogade Avtal om fusion mellan Skeppsviks gemensamma anläggningars 

samfällighetsförening och Skeppsviks samfällighetsförening. 

Årsmötet beslutade 

att samtliga kostnader förenade med fusionen skall bekostas av Skeppsviks samfällighetsförening. 

Årsmötet beslutade 

att ge styrelsen tillåtelse att fortsätta samarbetet med Skeppsviks samfällighetsförening gällande drift och 

underhåll av ingående anläggningar till dess fusionen registrerats hos Lantmäteriet. 

 

15. Bestämmande av plats för protokollets tillgänglighet för medlemmarna 
Protokollet kommer att vara tillgängligt på Skeppsviks samfällighetsförenings hemsida och i brevlådan på 

föreningslokalen senast den 25 maj. 

 

16. Mötets avslutande 
Mötets ordförande tackade för visat intresse och förklarade 2019 års föreningsstämma avslutad. 

 

 

 

Staffan Teste     Christina Renman 

Ordförande för mötet  Sekreterare för mötet 

 

 

 

Bengt Arne Olsson  Siw Dreber 

Protokolljusterare  Protokolljusterare 


